
Gràcies per tant
El 6 de novembre celebrem el Dia de l’Església Diocesana, un dia 
de festa i acció de gràcies perquè junts aconseguim una parròquia 

viva, apassionada per Jesucrist i lliurada als altres. Una realitat 
possible, com mostra aquesta publicació, gràcies al temps, les 

qualitats, la pregària i el suport econòmic de tot el poble de Déu.

DIÒCESI DE GIRONA

Dia de l’Església Diocesana  •  Germanor 
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Un any més, celebrem la Jornada de l’Església Diocesana, 
la diada de Germanor. És un bon moment per, sobretot, 
donar gràcies. Cal donar gràcies a totes les persones 

que, amb la seva pregària, el seu temps, les seves qualitats i 
el seu suport econòmic, fan de l’Església una llar per a tothom. 
Especialment, doncs, donem gràcies a la multitud de cristians 
compromesos, a la nostra diòcesi, amb les seves comunitats, 
amb tots els germans, i amb un servei fratern a tota la societat. 
No són moments fàcils, però precisament per això l’Església 
ha de seguir anunciant, amb més força i valentia encara, el 
missatge de la Bona Nova arreu.

«Gràcies per tant». Aquest és el lema de la campanya d’en-
guany en aquesta jornada. És una actitud d’agraïment –a vol-
tes, ben revolucionària– que ens porta a reconèixer l’esforç de 
totes les persones que donen vida als centenars de parròquies, 
comunitats, delegacions, moviments i grups de la nostra diò-
cesi de Girona, i que fan de la seva generositat, col·laboració 
i voluntariat un acte d’entrega als germans, especialment als 
qui més ho necessiten. Són tantes les generacions que ens han 
permès arribar fins aquí... Són tantes les persones que desin-
teressadament han posat el seu gra de sorra per fer d’aquest 
món un lloc més digne...

Som una família, i certament estem cridats a la corresponsa-
bilitat. Això implica, també, l’àmbit econòmic. Perquè sovint 
no som prou conscients que per mantenir tota la gran tasca 
que duem a terme com a Església són necessaris molts recur-
sos econòmics. Les coses no funcionen soles. És per aquest 
motiu que, en ocasió de la diada de Germanor, fem un acte 
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Lluís Suñer i Roca
   Administrador diocesà

de transparència i fem públiques les nostres dades diocesanes 
–l’activitat celebrativa, pastoral, evangelitzadora, educativa, 
caritativa i assistencial–, i també la manera com ho fem pos-
sible econòmicament. Tot plegat, amb la voluntat de posar de 
relleu la importància de les col·lectes i donatius i, també, la de 
la creueta de l’Església a la Declaració de la Renda.

Només amb un esforç conjunt podrem seguir oferint als nos-
tres germans l’anunci de l’Evangeli i contribuir, alhora, al sos-
teniment de la vida cristiana a la nostra diòcesi.

És per tot això que us diem: «Gràcies per tant».

Perquè sovint no som 
prou conscients que per 
mantenir tota la gran 
tasca que duem a terme 
com a Església són 
necessaris molts recursos 
econòmics. Les coses no 
funcionen soles.

LA NOSTRA ESGLÉSIA / CARTA A LA DIÒCESI
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Activitat celebrativa Activitat pastoral
«Els sagraments són els signes de l’amor de 
Déu, les formes privilegiades per a trobar-
nos amb Ell».  
(Papa Francesc)

«La parròquia és una casa enmig de les 
cases i respon a la lògica de l’encarnació 
de Jesucrist, viu i actiu en la comunitat 
humana»
(Congregació per al Clergat de la Santa Seu)

L'Església a Girona

Les dades que apareixen en aquesta pàgina i en les següents són dades provisionals, corresponents a l'any 2021, 
facilitades per la diòcesi.
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1.344
Baptismes

306
Confirmacions

1.140
Primeres comunions

371
Matrimonis

131
Preveres

331
Religioses i religiosos

35
Monges i monjos de clausura

550
Catequistes

4
Seminaristes

13
Diaques permanents

394
Parròquies

5
Monestirs
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Activitat educativa Activitat
evangelitzadora«Les escoles catòliques, que intenten 

sempre conjugar la tasca educativa 
amb l’anunci explícit de l’Evangeli, 
constitueixen una aportació molt valuosa a 
l’evangelització de la cultura».
(Congregació per a l’Educació Catòlica de la 
Santa Seu)

«És vital que avui l’Església surti a anunciar 
l’Evangeli a tothom, a tots els llocs, en totes 
les ocasions, sense demores, sense fàstic i 
sense por».  
(Papa Francesc)
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40
Centres catòlics
concertats

20.283
Alumnes en els centres 
concertats

1.516
Personal docent en els centres

Activitat
cultural
«L’obra artística complementa la bellesa de 
la creació i, quan s’inspira en la fe, revela 
més clarament als homes l’amor diví que 
està en el seu origen».  
(Papa Francesc)

32
Missioners

360
Béns immobles  
d’interès cultural

24
Projectes de construcció i 
rehabilitació

11
Celebracions i festes religioses 
d'interès turístic
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Activitat caritativa i assistencial
«L’opció preferencial pels pobres no és una opció política; tampoc és una opció 
ideològica, una opció de partit... No. L’opció preferencial pels pobres està en el cor de 
l’Evangeli».  
(Papa Francesc)
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11
Centres per a promoure el 
treball
Persones ateses: 1.166

51
Centres d'acollida, assistència, 
salut i benestar
Persones ateses: 22.445

39
Centres d'atenció a la infància 
i a la joventut
Persones ateses: 1.217

1
Centre per a la defensa de la 
vida i la família
Persones ateses: 11

2
Hospitals
Persones ateses: 8.457

2
Ambulatoris
Persones ateses: 81.334

9
Cases per a gent gran, 
malalts crònics i persones amb 
discapacitat
Persones ateses: 1.243

10
Centres d'assessoria jurídica
Persones ateses: 3.313
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NOTA. Els centres que figuren en aquestes pàgines són una selecció, per la qual cosa el nombre total de persones 
ateses és més gran que el de la suma de les dades desglossades.
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159.413 en 136 centres

Persones ateses a la diòcesi

2.015
Voluntaris de Càritas
Persones ateses: 27.998
Persones beneficiades: 
61.596

28
Voluntaris de Mans Unides

6
Projectes de cooperació al 
desenvolupament
Persones ateses: 7.824
Persones beneficiades: 
17.015
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Compte de resultats  
Diòcesi de Girona. Any 2021

27,59 %

17,96 %

18,25 %

8,20 %

28,00 %Ingressos 
extraordinaris

Altres ingressos 
corrents

Ingressos de patrimoni i 
altres activitats

Assignació Tributària  
(Fons Comú Interdiocesà)

Aportacions voluntàries 
dels fidels

Ingressos ordinaris

12.958.344,78 €TOTAL INGRESSOS
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21,98%

9,38%

11,28 %

0,47 %

15,39 %

22,93 %

18,57 %

Despeses 
extraordinàries

Capacitat 
de financiació

Conservació d'edificis i 
despeses de funcionament

Aportacions 
a centres de formació

Retribució 
personal laic

Retribució 
del clergat

Accions pastorals i 
assistencials

Despeses ordinàries

12.958.344,78 €TOTAL DESPESES

LA NOSTRA ESGLÉSIA / COMPTE DE RESULTATS
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La Fràter Girona va dur a terme, el 
passat estiu, les seves convivències 
a Sant Feliu de Pallerols, després de 
dos anys sense organitzar-les a con-
seqüència de la pandèmia. Unes 40 
persones –18 amb discapacitat i 22 
voluntaris–, van conviure aquells dies 
a la rectoria-casa de convivències del 
municipi i van participar en diverses 
activitats: xerrades, tallers, testimonis 
de superació personal, concerts, 
pregàries i missa diària. També van 
fer algunes excursions, entre les quals 
destaquen una sortida a la platja i 
una visita al santuari de la Font de la 
Salut.

Totes les activitats van ser organitza-
des i pensades per a persones amb 
discapacitat, que, amb l’ajuda dels 

voluntaris, van donar un servei als 
seus companys per poder gaudir 
tots plegats d’uns dies de fraternitat. 
Aquestes convivències han permès 
posar en contacte persones en situa-
ció d’exclusió social que habitualment 
se senten soles, i alhora treballar i 
posar en pràctica els valors cristians, 
al mateix temps que millorar habili-
tats com la responsabilitat i el treball 
en equip.

Així mateix, en el marc de les con-
vivències es va celebrar la primera 
edició del Fràter Fest, una jornada 
amb diverses actuacions musicals i 
espectacles, que va reunir unes 200 
persones vingudes d’arreu de les co-
marques gironines, i que es planteja 
amb vocació de continuïtat.

Actualitat

Convivències d’estiu de la Fràter 
Girona
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DADES BÀSIQUES DE LA SUBSCRIPCIÓ PERIÒDICA A FAVOR DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA
Ordre de domiciliació de càrrec SEPA

Mitjançant la firma d’aquesta ordre de domiciliació, el subscriptor autoritza l’Arquebisbat / Bisbat o parròquia a enviar al banc 
del subscriptor aquesta ordre perquè carreguin al compte la quantitat assenyalada. El subscriptor podrà sol·licitar la devolució. 
Aquesta haurà de sol·licitar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec al compte del subscriptor.

Cognoms/Surname	

Nom/Name	

NIF	/	ID	Number

Domicili/Address	

Núm.	Esc.	Pis/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Població/City

Província/Region

País/Country	

Telèfon/Phone

Banc	o	Caixa/Bank	or	savings	bank

Domicili/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Població/City

Província/Region

De conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, el subscriptor presta el seu consentiment exprés perquè les 
seves dades siguin tractades per a gestionar la seva subscripció. Les dades del subscriptor en cap cas seran cedides a tercers, 
llevat d’obligació legal. El termini de conservació de les dades vindrà determinat per la relació que el subscriptor mantingui amb 
l’Arquebisbat / Bisbat o parròquia escollida. Pot exercir els seus drets (accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i 
oposició) dirigint-se per escrit al responsable del tractament. Aquest Butlletí de subscripció està adaptat a la normativa d’Adendos 
SEPA (zona única de pagaments).

Butlletí de subscripció

NÚMERO DE COMPTE IBAN

codi europeu banc            sucursal          dígit control                   número de compte

Se subscriu amb la quantitat de

Mes     Trimestre   Semestre     Any

A favor del finançament de l’Església catòlica, desitjant col·laborar des d’avui

Arquebisbat/Bisbat de

Parròquia de (nom)

Població de

Sí         No

Desitjo rebre un certificat per a desgravar de l’IRPF

 FIRMA DEL SUBSCRIPTOR



COORDINACIÓ
Secretariat per 
al Sosteniment 
de l’Església

www.portantos.es

MAQUETACIÓ
Arts&Press

EDICIÓ
Bisbat de Lleida   

Calle del Bisbe, 1    
25002 Lleida   

www.bisbatlleida.org

A donoamiiglesia.es  
pots fer el teu donatiu

Ara, fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil, ràpid i còmode a través 
d’internet. Només has d’entrar a www.donoamiiglesia.es,  

seleccionar la parròquia a la qual desitges donar i fer el teu donatiu  
de forma puntual o periòdica. Així de fàcil.  

Gràcies per la teva col.laboració.

COORDINACIÓ
Secretariat per 
al Sosteniment 
de l’Església

www.portantos.es
MAQUETACIÓ

Arts&Press

EDICIÓ
Bisbat de Girona   
Plaça del Vi, 2   
17004 Girona    

www.bisbatgirona.cat

El teu donatiu, a un clic


